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9 Cuprins 

 
 

ABREVIERI UZUALE 

 
 

 
1. Publica ii periodice 
M. Of. – Monitorul Oficial al României, 
Partea I  
B. Of. – Buletinul Oficial al R.S.R. 
 
2. Acte normative 
HG – Hotărârea Guvernului 
OG – Ordonanţa Guvernului 
OUG – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
OMFP – Ordinul ministrului finanţelor 
publice 
OMEF – Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor 
OPANAF – Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală 
C. civ. – Codul civil 
C. fisc. – Codul fiscal al României 
C. proc. fisc. – Codul de procedură fiscală 
 
3. Autorită i  
ANAF – Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală 
DRFP – Direcţia Regională a Finanţelor 
Publice 
UE – Uniunea Europeană 

CE – Comisia Europeană 
CEE – Comunităţile Economice Europene 
 
4. Instan e 
CCR – Curtea Constituţională a României 
CEDO – Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului 
CJCE – Curtea de Justiţie a Comunităţilor 
Europene 
ÎCCJ – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
CSJ – Curtea Supremă de Justiţie 
CA – Curtea de Apel 
 
5. Alte abrevieri 
alin. – alineatul 
art. - articolul 
Dec. – Decizia 
Hot. - Hotărâre 
Ed.- Editura 
ed. – ediţia   
lit. – litera 
n.a. – nota autorului 
nr. – numărul 
pct. – punctul
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GHID DE UTILIZARE A CODULUI 
 
 
 

În tabelul următor se indică titlul şi/sau capitolul care tratează diferite categorii de venituri obţinute din 
România (în cazul nerezidenţilor sunt aplicabile şi prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri): 

 

Denumire venit Titlu Capitol 

 a) venituri din activitatea desfăşurată de o persoană juridică/fizică prin 
intermediul unui sediu permanent în România (ori atribuibilă unui sediu permanent);  

II 
III 

III 
III 

 b) venituri din activităţi dependente desfăşurate în România; 
 - venit al unei persoane fizice române (rezident) 
 - venit al unei persoane fizice străine (nerezident) 

 
III 
V 

 
V 
I 

 c) dividende de la o persoană juridică română;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
V 
I 

 d) dobânzi primite de la un rezident;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
V 
I 

 e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă 
dobânda este o cheltuială a sediului permanent; 

 
V 

 
I 

 f) redevenţe de la un rezident;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
V 
I 

 g) redevenţe plătite de un nerezident care are un sediu permanent în România, 
dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent;  

 
V 

 
I 

 h) venituri din proprietăţi imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din 
exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietăţii 
imobiliare situate în România şi venituri din transferul dreptului de proprietate 
asupra proprietăţilor imobiliare situate în România;  

II 
III 

III 
II,I

V,VIII1  

 i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică, dacă 
persoana juridică este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a 
valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe 
persoane juridice, reprezintă proprietăţi imobiliare situate în România; 

II 
III 

III 
II şi IV  

 j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul 
de stat; 

III VI 

 k) venituri din servicii prestate în România;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
II 
I 

 l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă în orice 
domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile 
respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;  

 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
 
 
II 
III 
V 

 
 
 
 
II 
I 
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 m) venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţii ce au calitatea de 
administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane 
juridice române;  

 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
 
 
II 
III 
V 

 
 
 
 
II 
I 

 n) comisioane primite de la un rezident;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
II 
I 

 o) comisioane plătite de un nerezident care are un sediu permanent în 
România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; 

V I 

 p) venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, 
indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la 
asemenea activităţi sau de către alte persoane;  

 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
 
 
II 
III 
V 

 
 
 
 
II 
I 

q) venituri din transportul internaţional aerian, naval, feroviar sau rutier care se 
desfăşoară între România şi un stat străin [litera q) a fost abrogată – aceste venituri se 
includ în profitul/venitul impozabil al rezidenţilor, iar nerezidenţii sunt impozitaţi 
numai în anumite condiţii: sediu permanent, de exemplu];  

  

r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
VIII 
I 

s) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România;  
 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
II 
III 
V 

 
 
VIII 
I 

t) orice alte venituri obţinute dintr-o activitate desfăşurată în România. 
 - venit al unei persoane juridice române 
 - venit al unei persoane fizice române 
 - venit al unui nerezident 

 
II 
III 
V 

 
 
II - 

IX 
I 

ţ) venituri realizate din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane 
juridice române: 

 - venit al unei persoane juridice române; 
 - venit al unei persoane fizice române; 
 - venit al unui nerezident. 

 
 
II 
III 
V 

 
 
 
V 
I 
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TITLUL I   

Dispozi i i  generale 

CAPITOLUL I 
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 

 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal  
Art. 1. – (1) [M 1] Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribu iile sociale 
obligatorii prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul Fondului na ional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru 
şomaj şi fondul de garantare pentru plata crean elor salariale, precizează contribuabilii care au obliga ia să 
plătească aceste impozite, taxe şi contribu ii sociale, precum şi modul de calcul şi de plată al acestora. 
Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribu ii sociale. De asemenea, 
autorizează Ministerul Finan elor Publice să elaboreze norme metodologice, instruc iuni şi ordine în aplicarea 
prezentului cod şi a conven iilor de evitare a dublei impuneri. 
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin 
legisla ia privind procedurile fiscale.  
(3) În materie fiscală, dispozi iile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, 
în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozi iile Codului fiscal. 
(4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, 
se aplică prevederea acelui tratat. 
(5) [M 2] Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozi iilor 
Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile na ionale în domeniul ajutorului de stat, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. 

  LEGISLA IE ŞI JURISPRUDEN   

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; 
 OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în M. Of. nr. 513 din 31 iulie 2007; 
 HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, publicată în M. Of. nr. 651 din 20 iulie 2004; 
 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, al Regulamentului 
Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a 
normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 
L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, şi al celorlalte reglementări comunitare în domeniu; 
 Dec. CCR nr. 1609/2010 (publicată în M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011) – Prioritatea dreptului comunitar. Revizuire; 
 Dec. ÎCCJ, s.c.a.f., nr. 4200/2011 (Limitarea libertăţii contractuale. Normă fiscală imperativă). 

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Scopul Codului fiscal este definit ca fiind cadrul legal 
pentru reglementarea asietei (modul de aşezare) impozitelor, 
taxelor şi contributiilor sociale enumerate la articolul 2 al 
legii. Administrarea impozitelor şi taxelor reglementate de 
Codul fiscal face obiectul dreptului procedural fiscal, 
respectiv al Codului de procedură fiscală şi Normelor 
metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală. 
2. Ministerul Finanţelor Publice este singura instituţie 
autorizată să emită norme, instrucţiuni şi ordine în aplicarea 
Codului fiscal. Pe cale de consecinţă, actele normative emise 
de alte organe ale administraţiei publice nu vor putea 
conţine reglementări privind aplicarea Codului fiscal, cu 

excepţia cazurilor de delegare de competenţă prevăzute de 
Codul fiscal [a se vedea şi prevederile art. 5 alin. (5) din 
Codul fiscal]. 
3. În cazul conflictului între dispoziţiile Codului fiscal şi alte 
acte normative, prevederile Codului fiscal vor avea prioritate, 
însă numai în ceea ce priveşte aplicarea legii fiscale. În 
principiu, facilităţile fiscale prevăzute în alte acte normative 
nu vor fi recunoscute din punct de vedere fiscal (în cazul 
impozitelor şi taxelor reglementate de Codul fiscal), dacă 
Codul fiscal conţine prevederi contrarii acestora. Fac 
excepţie de la această regulă actele normative prin care se 
ratifică sau se pun în aplicare tratatele internaţionale la care 

Art. 1
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România este parte (ex. Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeană, convenţiile de evitare a dublei impuneri etc.), ale 
căror prevederi prevalează în faţa legislaţiei naţionale, în 
limitele şi condiţiile prevăzute de Constituţia României.  
4. Deşi nu a ratificat (încă) Conventia de la Viena privind 
dreptul tratatelor, România a preluat în mare parte 
prevederile acesteia prin adoptarea Legii nr. 590/2003 
privind tratatele (publicată în M. Of. nr. 23 din 12 ianuarie 
2004). Astfel, tratatele ratificate de Parlament fac parte din 

dreptul intern (vezi şi S. Chirică - Măsuri legislative adoptate 
de România pentru combaterea fenomenului dublei impuneri 
internationale, Monitorul Fiscalităţii Internaţionale nr. 
7/2009, Wolters Kluwer). 
5. Unele măsuri fiscale (de exemplu, reduceri de impozite 
sau chiar eşalonări la plată a creanţelor fiscale restante) 
constituie ajutor de stat şi pentru acordarea lor este necesară 
aprobarea prealabilă a Comisiei Europene sau Consiliului 
Concurenţei, după caz. 

Modificări:  
[M 1] Alin.   a fost modificat de OUG nr.  / . 
[M 2] Alin.   a fost modificat de OUG nr.  / . 

 Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal  
Art. 2. – (1) [M 1] Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: 
 a) impozitul pe profit; 
 b) impozitul pe venit; 
 c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; 
 d) impozitul pe veniturile ob inute din România de nereziden i; 
 e) impozitul pe reprezentan e; 
 f) taxa pe valoarea adăugată; 
 g) accizele; 
 h) impozitele şi taxele locale; 
 i) impozitul pe construc ii. 
(2) Contribu iile sociale reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: 
 a) contribu iile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; 
 b) contribu iile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului na ional unic de asigurări sociale 
de sănătate; 
 c) contribu ia pentru concedii şi indemniza ii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului 
Fondului na ional unic de asigurări sociale de sănătate; 
 d) contribu iile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj; 
 e) contribu ia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 
 f) contribu ia la Fondul de garantare pentru plata crean elor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice 
care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului 
de garantare pentru plata crean elor salariale, cu modificările ulterioare. 

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Codul fiscal reglementează impozite şi taxe care 
reprezintă cea mai mare parte a veniturilor bugetului de stat 
şi bugetelor locale. Există însă o serie de taxe şi contribuţii 
reprezentând venituri ale bugetului de stat care sunt 
reglementate prin legi speciale, aşa cum sunt, de exemplu, 
taxele pentru activităţi dăunătoare sănătăţii (Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 
aprilie 2006 Titlul XI Finanţarea unor cheltuieli de sănătate). 
Pe lângă acestea, există alte contribuţii pentru asigurări 
sociale sau pentru fonduri speciale care sunt reglementate, 

începând cu 1 ianuarie 2011, în Titlul IX2 al Codului fiscal. 
O listă (exemplificativă) a contribuţiilor la fondurile speciale 
este prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei lucrări. 
2. De la data aderării, în România se aplică direct preve-
derile Codului vamal comunitar şi Regulamentului vamal 
comunitar [Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 
2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de insti-
tuire a Codului Vamal Comunitar]. Prin Regulamentul (CE) 
nr. 450/2008 a fost aprobat Codul vamal modernizat, act 
normativ care nu a fost pus în aplicare integral. 

Modificări: 
[M 1] Art.   a fost modificat integral de OUG nr.  /   de la   decembrie  . Alin.   a fost modificat prin OUG nr.  / , începând cu   ianuarie  . Alin.   lit. i  a fost introdusă prin OUG nr.  / , de la  ianuarie  . 

Art. 1-2 
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CAPITOLUL II 
Interpretarea şi modificarea Codului fiscal  

 Principiile fiscalită ii 

Art. 3. – Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:  
a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de 
proprietate, asigurând condi ii egale investitorilor, capitalului român şi străin;  
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, 
iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să 
poată urmări şi în elege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influen a deciziilor lor de 
management financiar asupra sarcinii lor fiscale;  
c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în func ie de mărimea 
acestora;  
d) eficien a impunerii prin asigurarea stabilită ii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste 
prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu 
impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investi ionale majore.  

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Principiile Codului fiscal, aşa cum sunt enunţate în acest 
articol, nu au o aplicabilitate directă în practică, însă constituie 
repere importante pentru interpretarea şi aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi legislaţia derivată).  
2. Un aspect interesant de discutat îl reprezintă aparenta 
incompatibilitate dintre principiul echităţii fiscale, enunţat la 
litera c) de la art. 3 din Codul fiscal (impozitarea diferită a 
veniturilor persoanelor fizice) cu cota unică de impozitare. 
3. Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, principiile 
generale ale dreptului comunitar (aşa cum au fost definite de 

Curtea de Justiţie a UE) se aplică direct şi în România. Intră 
în această categorie principiul egalităţii de tratament (non-
discriminării), principiul proporţionalităţii, principiul aplicării 
directe a dreptului comunitar, principiul subsidiarităţii, 
principiul certitudinii legislative şi principiul aşteptărilor 
legitime. Alte principii au fost formulate cu privire la taxa pe 
valoarea adăugată, dintre care menţionăm principiul 
neutralităţii taxei (vezi şi E. Duca - Teorie şi practică privind 
taxa pe valoarea adăugată, Editura Monitorul Oficial, 2012). 

 

 Modificarea şi completarea Codului fiscal  

Art. 4. – (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni 
înainte de data intrării în vigoare a acesteia.  
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor 
celui în care a fost adoptată prin lege.  

  LEGISLA IE ŞI JURISPRUDEN   

 Dec. CCR nr. 82/2009 (publicată în M. Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2009); 786/2009 (publicată în M. Of. nr. 400 din 12 iunie 2009). 

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Prin introducerea acestui articol s-a dorit stabilirea unui 
regim restrictiv şi predictibil de modificare a Codului fiscal. 
Astfel, proiectele de lege conţinând modificări şi completări 
ale Codului fiscal ar trebui să fie adoptate de către Parlament 
până la data de 1 iulie a anului curent, urmând să intre în 
vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
Deşi se utilizează termenul de „promovare” a unei legi, 
acesta nu se regăseşte printre termenii consacraţi de tehnică 
legislativă (legile se adoptă sau proiectul de lege se depune). 
Practica modificărilor de până acum a fost de a interpreta 
dispoziţiile acestui articol ca fiind termene de recomandare, 
şi nu imperative. Această interpretare are la bază utilizarea 
sintagmei „de regulă” şi faptul că nu se prevede nicio 
sancţiune pentru nerespectarea acestui articol.   

2. Chiar dacă se dispune că modificarea Codului fiscal se 
face numai prin lege (act normativ adoptat de către 
Parlament), acesta a fost modificat frecvent prin ordonanţe 
sau ordonanţe de urgenţă, fără ca această practică să fie 
considerată o încălcare a legii (a art. 4 Cod fiscal) ori a 
Constituţiei. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu a luat în 
considerare interdicţia prevăzută la art. 115 alin. (6) din 
Constituţie cu privire la adoptarea de ordonanţe de urgenţă 
în domeniul drepturilor şi obligaţiilor fundamentale ale 
cetăţenilor României (acestea din urmă includ şi contribuţiile 
financiare – adică impozitele reglementate de Codul fiscal). 
În acest sens, se poate menţiona că emiterea ordonanţelor a 
fost limitată la cele care afectează drepturile fundamentale 
prevăzute de Constituţie (vezi Decizia CCR nr. 82/2009). 

Art. 3-4
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3. Din 2004 şi până în prezent actele modificatoare ale 
Codului fiscal au inclus şi dispoziţii tranzitorii ori finale, 
distincte de articolele Codului fiscal. Aceste dispoziţii (în 

vigoare la data lucrării) pot fi consultate în partea finală a 
lucrării, după Titlul X – Dispoziţii finale. 

 Norme metodologice, instruc iuni şi ordine  

Art. 5. – (1) Ministerul Finan elor Publice are atribu ia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a 
prezentului cod.  
(2) În în elesul prezentului cod, prin norme se în elege norme metodologice, instruc iuni şi ordine.  
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
(4) [M 1] Ordinele şi instruc iunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finan elor 
publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instruc iunile referitoare la 
proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general 
consolidat, se emit de preşedintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală şi se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
(5) Institu iile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finan elor Publice, nu pot elabora şi 
emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excep ia celor prevăzute în prezentul 
cod.  
(6) Anual, Ministerul Finan elor Publice colectează şi sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu 
prevederile prezentului cod şi pune această colec ie oficială la dispozi ia altor persoane, spre publicare.  

  LEGISLA IE ŞI JURISPRUDEN   

 Dec. CCR nr. 424/2013 (publicată în M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014). 

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Ministerul Finanţelor Publice este instituţia abilitată de lege 
pentru elaborarea normelor necesare aplicării Codului fiscal, 
indiferent de denumirea acestora - norme metodologice, 
instrucţiuni sau ordine. Normele metodologice sunt aduse la 
cunoştinţa publicului prin publicarea lor în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. Practic, normele metodologice se 
elaborează de Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin 
hotărâre de Guvern, în timp ce instrucţiunile şi ordinele se 
aprobă de către ministrul finanţelor publice. Alte instituţii 
publice pot elabora norme numai în măsura în care Codul 
fiscal prevede în mod expres această posibilitate. 
2. Colectarea şi sistematizarea normelor în vigoare privind 
Codul fiscal se realizează de către Ministerul Finanţelor 

Publice care pune colecţia la dispoziţia altor persoane spre 
publicare. În ultimii ani, colecţia a fost pusă la dispoziţia 
Regiei Autonome Monitorul Oficial. Legea nu prevede 
nicio sancţiune pentru nerespectarea acestei dispoziţii 
legale. 
3. Deşi în sistemul juridic naţional jurisprudenţa nu este 
considerată izvor de drept, există un puternic curent de 
reconsiderare a rolului jurisprudenţei, confirmat şi de 
prevederile noului Cod de procedură civilă care a intrat 
în vigoare la data de 1 februarie 2013 (vezi şi E. Duca 
– Rolul jurisprudenţei în dreptul fiscal, Pandectele 
Săptămânale nr. 15/2011, Ed. Rosetti). 
 

  

Modificări:  
[M 1] Alin.   a fost modificat prin OUG nr.  / . 

 Înfiin area şi func ionarea Comisiei fiscale centrale  

Art. 6. – (1) Ministerul Finan elor Publice înfiin ează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilită i de 
elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod.  
(2) Regulamentul de organizare şi func ionare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului 
finan elor publice.  
(3) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finan elor Publice care 
răspunde de politicile şi legisla ia fiscală.  
(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finan elor publice.  
(5)-(8) [M 1] abrogate.  

  LEGISLA IE ŞI JURISPRUDEN   

 OMFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale (publicat în M. Of. nr. 323 din 4 iunie 2013); 
 Dec. CCR nr. 424/2013 (publicată în M. Of. nr. 15 din 10 ianuarie 2014). 

Art. 4-6 
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 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. Soluţionarea unor probleme legate de aplicarea Codului 
fiscal este atribuită prin lege Comisiei fiscale centrale, ale 
cărei decizii, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor 
publice, sunt publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. Comisia centrală fiscală aprobă şi decizii cu privire 
la aplicarea unitară a prevederilor Codului de procedură 
fiscală.  
2. Soluţiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei şi 
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt 
aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ în 
baza căruia au fost date. Prin ordin al ministrului finanţelor 
publice, au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial al 
României decizii ale Comisiei fiscale centrale (vezi Anexa 6) 
după cum urmează: în 2004 (10 decizii), 2005 (2 decizii), 

în 2006 (7 decizii), în 2007 (o decizie), 2008 (o decizie) şi 
2010 (o decizie), în 2011 (6 decizii), în 2013 (4 decizii) şi 
în 2014 (6 decizii – din care 4 au fost publicate). 
3. În reglementarea iniţială, Comisia fiscală centrală era 
abilitată să emită soluţii fiscale individuale anticipate, 
opozabile şi obligatorii pentru organele fiscale de la data 
comunicării acestora către beneficiari/solicitanţi, conform 
legii. Începând cu data de 12 iunie 2007, atribuţiile privind 
soluţiile fiscale individuale anticipate şi acordul de preţ în 
avans au fost acordate Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului 
nr. 529/2007 (vezi şi art. 42 din Codul de procedură 
fiscală). 

Modificări:  
 [M 1] Alin.  ‐  au fost abrogate prin Legea nr.  / .   

CAPITOLUL III 
Defini ii  

 Defini ii ale termenilor comuni  

Art. 7. – (1) [M 1] În în elesul prezentului cod, cu excep ia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnifica ii: 
 1. activitate - orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul ob inerii de venit;  

 COMENTARII Ş I  NOTE 

1. O activitate, în sensul definiţiei analizate, intră sub 
incidenţa legii fiscale dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) este desfăşurată pe cont propriu; şi 
b) urmăreşte obţinerea de venituri (câştig). 
În conformitate cu dispoziţiile art. 12 ale Codului de 
procedură fiscală, activităţile generatoare de venituri sunt 
supuse prevederilor Codului fiscal, adică sunt impozabile, 
chiar dacă nu se îndeplinesc cerinţele altor dispoziţii legale. 
Astfel, veniturile obţinute din activităţi neautorizate sunt 
venituri impozabile potrivit Codului fiscal.  
2. În contextul abrogării Codului comercial de către noul 
Cod civil, noţiunea de activitate a dobândit un nou înţeles. 
Astfel, caracterul lucrativ (obţinerea unui câştig/profit) al 
activităţii nu mai este relevant, fiind relevante: 
a) caracterul de continuitate a activităţii;  

b) caracterul organizat/sistematic al acesteia;  
c) natura activităţii desfăşurate care poate consta în 
producerea, administrarea şi înstrăinarea de bunuri sau în 
prestarea de servicii. 
3. În strânsă legătură cu noţiunea de activitate sunt 
conceptele de întreprindere (utilizat şi în convenţiile de 
evitare a dublei impuneri) şi cel de profesionist. Legătura 
dintre aceste concepte este una directă: profesionist este cel 
care exploatează o întreprindere (vezi art. 3 Cod civil şi art. 8 
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului 
civil). În general, profesioniştii sunt supuşi unor reglementări 
speciale care impun o autorizare prealabilă din partea 
organismelor profesionale (în cazul profesiilor liberale) şi/sau 
înregistrare la registrul comerţului (în cazul comercianţilor 
persoane fizice sau persoane juridice). 

 
2. activitate dependentă - orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o rela ie de angajare;   
2.1. [M 2] abrogat. 

  2.2. [M 2] abrogat. 

NORME METODOLOGICE 

  1. [M 20] O activitate poate fi reconsiderat , potrivit criteriilor prev zute la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din 

Codul fiscal, ca activitate dependent , în cazul în care raportul juridic în baza c ruia se desf şoar  
activitatea nu reflect  con inutul economic al acestuia.  

Art. 6-7


